
 

 

SỞ LĐ - TB & XH TP. HCM 

TRƯỜNG TRUNG CẤP Y DƯỢC VẠN HẠNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:  12.2020/TB -TCVH 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 05 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 
 

Về việc đi học tập trung trở lại của học sinh, sinh viên  

sau thời gian tạm nghỉ để phòng, chống dịch Covid-19 

 

Căn cứ Công văn số 1556/UBND-VX ngày 28/4/2020 của Uỷ ban Nhân dân 

TP. Hồ Chí Minh về việc đi học trở lại của học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở giáo 

dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố; 

Căn cứ Công văn số 11275/SLĐTBXH-GDNN ngày 29/4/2020 của Sở Lao 

động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc đi học lại của sinh viên, 

học sinh, học viên khối Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố; 

Căn cứ Công văn số 975/TCGDNN-HSSV ngày 08/5/2020 của Tổng cục Giáo 

dục nghề nghiệp về việc các quy định mới về giãn cách xã hội đối với cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp; 

Căn cứ vào tình hình thực tế, 

Ban Giám hiệu nhà trường thông báo về việc đi học tập trung trở lại của học 

sinh, sinh viên sau thời gian tạm nghỉ để phòng, chống dịch Covid-19 như sau: Thứ 

Hai, ngày 18/5/2020 học sinh, sinh viên trở lại trường học và thi bình thường theo 

lịch đã công bố trên website hoặc tại bảng tin thông báo của Nhà trường. 

Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên toàn trường nghiêm túc thực 

hiện tốt công tác phòng chống dịch theo Chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ, 

hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã 

hội, đảm bảo các tiêu chí an toàn trong phòng chống dịch Covid-19 tại cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp. 

Đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan thông tin đến giáo viên, học sinh, sinh 

viên để thực hiện đúng theo nội dung của thông báo này. Mọi thông tin liên quan vui 

lòng liên hệ: Phòng Quản lý đào tạo, số 2A2 Quốc lộ 1A, phường Thạnh Xuân, quận 

12, Thành phố Hồ Chí Minh.  

Điện thoại: 0286. 2768. 499 hoặc 02862.676.500. 

 

Nơi nhận: 

- BĐH (để b/c); 

- Học sinh, sinh viên các khóa (để t/h); 

- Các đơn vị trong trường (để t/h); 

- P. ĐT: Đăng tải website Trường; 

- Lưu: VT, P. QLĐT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 

 

ThS. Lê Thị Thùy Phương 

 


